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Ur. vestnik št.18/07

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006)

1.    SKLEP o javni razgrnitvi  osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu 
začasne deponije komunalnih odpadkov v Velenju

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Na podlagi 24. člena statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 15/06) ter 60. in 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi  osnutka sprememb in 
dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu 

začasne deponije komunalnih odpadkov v 
Velenju

I.
Javno se razgrne OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZAČASNE DEPONIJE 
KOMUNALNIH ODPADKOV V VELENJU.

II.
Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne občine Velenje in 
v prostorih Krajevne skupnosti Stara vas in Krajevne skupnosti 
Konovo - Velenje. Javna razgrnitev se začne z dnem  objave 
tega sklepa v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in bo 
trajala 30 dni. 

III.
V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje skupaj s Krajevno skupnostjo Stara vas in 
Krajevno skupnostjo Konovo - Velenje organiziral javno 
obravnavo o osnutku sprememb in dopolnitev ureditvenega 
načrta.
O datumu, uri in mestu javne obravnave bodo občani dodatno 
obveščeni preko medijev javnega obveščanja in na krajevno 
običajen način. 

IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano 
javnost z vsebino predlaganega osnutka sprememb in 
dopolnitev ureditvenega načrta in pridobiti k osnutku odloka 
pripombe, mnenja in dodatne predloge.

Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani in 
zainteresirani na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v Velenju.

Številka: 352-019/89
Datum:   28.08.2007

Župan Mestne občine Velenje
           Srečko MEH, s.r.
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Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 220 izvodov  /  Letna naročnina 7000 SIT
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 8,5%
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